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 اصول حفاظت فیزیکی در روابط عمومی در انتظامات
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 گواهی نامه معتبر اعطاء خواهد گردید.در پایان به تمامی شرکت کنندگان 

 

 

ت انم :  شرایط  ثب
 ( ارسال معرفی نامه از سازمان / شرکت متبوع  1

بانـک ملت شعبه میدان هفت تیر کد  41/17618043شماره حساب جاری  خالص ریال ( هزار نهصدو  میلیون پنج)  ريال 000/900/5مبلغ ( ارائه فیش بانکی بابت واریزشهریه به  2
 ]شامل هزینه استاد، ناهار و پذیرایی، بسته آموزشی و گواهی نامه[به نام شرکت سامان به اندیش رهاورد یاد      IR250120000000001761804341شبا 63594

 تخفیف در نظر گرفته خواهد شد . %15نفر    8 و بیش از % 10نفر  8تا  6، %5نفر  5تا  3هدورثبت نام گروهی در توجه :
 تبصره: تخفیف مشمول افرادی خواهد شد که یک هفته قبل از اجرای دوره شهریه واریز نمایند.

گردد و در صورت پرداخت تـا یک هفته قبـل از برگـزاری  برنامه پذیرفته می شود  در غیر اینصورت تنها بسته آموزشی ارائه شده ، ارسال می کتبـی( انصـراف فقط به صورت  3
 شهریه هزینه مسترد نخواهد شد و در صورت عدم پرداخت می بایست شهریه کامل پرداخت گردد.

  خط (  10) 88318550 و یا شماره تلفن های  88329241در خصوص شرایط برگزاری به صـورت اختـصاصی در محل با شـماره تلفـن مستقیم خواهشمند است جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر 
 تماس حاصل فرمائید .   88318551و نمابر   106داخلی 

 .مراجعه نمايید .irwww.sbaco به آدرس سايت شرکت   98 سالجهت اطالع از تقويم آموزشی دوره ها و سمینارهای ويژه 

 

 سامان به انديشمرکز همايش های تهران،   -  16الی  8:30، از ساعت 1398ماه  خرداد  29 چهارشنبه زمان و مکان:

 

 یبروش های هزینه یا •

• ABC وABM 

 هزینه یابی بر مبنای فعالیت و هزینه یابی سنتی •

 ABCانواع هزینه های  •

 ABC انواع  •

 ABCگانه  4فرآیند  •

• Target Costing 

 ABCمزایا و کاربرد  •

 ABCهزینه یابی بر مبنای فعالیت 
 عطاء اله مقبلی  با حضور ارزشمند جناب آقای

 دیر ارشد سازمان حسابرسی کل کشور (م)

سبا  آشنایی  ر  : مد

 

 دکتری حسابداری  •

 مدیر ارشد سازمان حسابرسی کل کشور •

عضو شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و  •
 دارایی

 عضو کمیته های مختلف از جمله : •

 کمیته فنی -

 کنترل کیفیت -

 بورس و آموزش  -

سی سال تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش  •
 عالی و سمینارها

 




